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Polština ve sféře podnikání (kombinovaná forma, Bc.)
Część A
1. Co nazywano Rzeczpospolitą Obojga Narodów [2 pkt]:
a.
b.
c.
d.

państwo Mieszka I po ślubie z Dąbrówką
państwo polsko-litewskie od drugiej połowy XVII
Polskę porozbiorową
Rzeczpospolitą Polską po Kongresie Wiedeńskim

2. Do polskich królów elekcyjnych nie należał [2 pkt]:
a.
b.
c.
d.

Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Bolesław Chrobry
Henryk Walezy

3. Jan III Sobieski nazywany jest [2 pkt]:
a.
b.
c.
d.

pogromcą Turków pod Wiedniem
pierwszym królem elekcyjnym
zwycięzcą spod Grunwaldu
pogromcą Kozaków

4. Które z poniższych miast nigdy nie było stolicą Polski [2 pkt]:
a.
b.
c.
d.

Warszawa
Gniezno
Wrocław
Kraków

5. O tzw. III Rzeczypospolitej Polskiej mówimy od roku [2 pkt]:
a.
b.
c.
d.

1918
1939
1956
1989
1

6. Konstytucja 3 Maja, pierwszy tego typu dokument w Europie, podpisana
została w roku [2 pkt]:
a.
b.
c.
d.

1772
1791
1795
1830

7. Proszę wskazać liczbę województw obecnego podziału administracyjnego
Polski [2 pkt]:
a. 16
b. 17
c. 14
d. 19
8. Jak nazywa się obecny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej [2 pkt]:
Bronisław Komorowski
9. Z jakim państwem Polska nie graniczy [2 pkt]:
a. Białoruś
b. Litwa
c. Niemcy
d. Łotwa
10. Na podstawie krótkiego fragmentu opisu proszę wskazać, o jakie miasto chodzi
[2 pkt]:
Miasto to leży na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i dwukrotnie miało status Wolnego
Miasta. Mieszkali tutaj Jan Helwetiusz, astronom i browarnik, fizyk G. D. Fahrenheit,
filozof A. Schopenhauer i noblista-literat G. Grass. Symbolem tego miasta jest Fontanna
Neptuna stojąca przed Dworem Artusa wzniesionym w latach 1348-1350. Tutejsza
stocznia jest symbolem walki z komunizmem. Tablice z 21 postulatami strajkowymi
„Solidarności” wpisane zostały w roku 2003 na listę UNESCO Pamięć Świata.
Odpowiedź: Gdańsk

Część B
11. W każdym z podanych zestawień czterowyrazowych nie powinien znaleźć się
jeden wyraz, proszę zaznaczyć który [Za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt]:
a. cena
a. jezdnia
a. gmina

b.towar
b. oferta
b. fabryka

c. wystawa
c. zamówienie
c. państwo

d. VAT
d. dostawa
d. województwo

[2 pkt]
[2 pkt]
[2 pkt]

12. Proszę przetłumaczyć z języka polskiego na język czeski podane wyrazy:
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a. rachunkowość –
b. nieruchomości –
c. izba handlowa –
d. hurtownia –
e. fundacja –
f. bilet lotniczy –

účetnictví
nemovitosti
obchodní komora
velkoobchod
nadace
letenka

[2 pkt]
[2 pkt]
[2 pkt]
[2 pkt]
[2 pkt]
[2 pkt]

13. Proszę do zaznaczonych wyrazów w poszczególnych zdaniach znaleźć jeden
wyraz o podobnym znaczeniu (synonim):
Moja siostra Kasia oszczędza pieniądze na wycieczkę do Włoch.
a. marnuje

b. odkłada

c. ostrzega

d. wydaje

Promocja nowej marki kosmetyków wypadła świetnie.
a. problematyka

b. propozycja

c. produkcja

[2 pkt]
d. reklama

Polski rząd uważa za swój priorytetowy cel budowę autostrad.
a. główny

b. zawodowy

c. pasywny

[2 pkt]

[2 pkt]

d. humorystyczny

14. Proszę wskazać, które z podanych zdań w poszczególnych parach jest
poprawne:
a. W pociągu jest tylko jedna osoba.

vs.

b. V pociongu jest tylko jedna osoba.
[3 pkt]

a. Czim się zajmujesz?

vs.

b. Czym się zajmujesz?

[3 pkt]

a. Polacy jechali nad morze.

vs.

b. Polacy jechały nad morze.

[3 pkt]

a. Bolą mnie zęby.

vs.

b. Bolą mnie zemby.

[3 pkt]

a. Dzieci lubią czytat bajki.

vs.

b. Dzieci lubią czytać bajki.

[3 pkt]

15. Proszę przetlumaczyć podane zdania z języka czeskiego na język polski. Za
poprawne tłumaczenie każdego poszczególnego zdania 4 pkt:
a. Dnes Vám pošleme doporučený dopis. – Dziś wyślemy Państwu//do Państwa list
polecony.
b. Máme nový bankovní účet. – Mamy nowe konto bankowe.
c. Jsme pojištěni. – Jesteśmy ubezpieczeni.//Mamy ubezpieczenie.
d. Potřebuji více času. – Potrzebuję więcej czasu.
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e. V příloze zasíláme naši nabídku. – W załaczniku przesyłamy naszą ofertę.
16. Proszę przetłumaczyć na czeski podkreślone wyrazy w powyższym tekście. Za
każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt. Następnie proszę stwierdzić prawdziwość,
podanych poniżej zdań dotyczących tekstu (właściwą odpowiedź zaznaczyć ).
Za każdą prawidłową odpowiedź 3 pkt:
W najnowszym raporcie "Prognoza dla Rynków Szybkiego Wzrostu" przygotowanym
przez ekonomistów Ernst & Young i instytutu Oxford Economics, prognozy dla Polski po
raz kolejny okazały się bardzo optymistyczne. Nasza gospodarka została określona
mianem "gwiazdy regionu". Zdaniem ekspertów w roku 2012 prognozowany wzrost
PKB wyniesie 2,4% i będzie jednym z najwyższych w Europie. Ekonomiści podkreślają,
że przed kryzysem ogarniającym strefę euro, Polskę chronią zbliżające się Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, które wymusiły wielomiliardowe inwestycje. W raporcie
podkreśla się jednak, że Polska jest „przygotowana na przetrwanie sztormu, który
nadchodzi ze strony Unii Walutowej”. Ekonomiści zwracają uwagę, że od lipca do
listopada
2011
roku
banki
strefy
euro
wycofały
z Polski około 4,8 mld euro. Mimo to gospodarka osiągnęła lepsze wskaźniki od
prognozowanych dzięki inwestycjom infrastrukturalnym oraz jednemu z najwyższych
poziomów wzrostu konsumpcji w UE. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku finansowym
i niewielką skłonność banków do kredytowania inwestycji, projekty infrastrukturalne
finansowane ze środków unijnych będą stanowiły, patrząc z perspektywy makro,
ogromną większość inwestycji w naszym kraju.
[Źródło: eGospodarka.pl., 28. 5. 2012]

raport – zpráva
prognoza – předpověď
strefa euro – eurozóna
wskaźniki – ukazatele
konsumpcja – spotřeba
tak

nie

brak informacji

a. Gospodarka Polski na podstawie raportu
"Prognoza dla Rynków Szybkiego Wzrostu"
przeżywa okres stagnacji.







b. Produkt krajowy brutto w roku 2012 osiągnie
prawdopodobnie wartość 2,4 %.







c. Polski produkt krajowy brutto w roku 2012
będzie wyższy niż w Czechach.







d. Inwestycje związane z Mistrzostwami Europy
w piłce nożnej pomagają polskiej gospodarce.







4

e. Polska ma najwyższy poziom wzrostu
konsumpcji wśród krajów UE.







f. Finansowanie projektów infrastrukturalnych
ze środków unijnych będzie w Polsce
najwyższe ze wszystkich państw UE.







Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo
její části:
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body)
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 25
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,96
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,43
Decilové hranice výsledku zkoušky:

Ostrava, 25. 6. 2012
Zpracoval: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Za správnost odpovídá: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
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